
NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM   

Államtudományi és Nemzetközi 

Tanulmányok Kar 

  

 

TANTÁRGYI PROGRAM 

 

1. A tantárgy kódja: ÁKSZSZIO06 

2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Szakigazgatás III.  

3. A tantárgy megnevezése (angolul): Special administration III.  

4. Kreditérték és képzési karakter:  

4.1. 3 kredit  

4.2. a tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke: 0% gyakorlat, 100% elmélet  

5. A szak(ok), szakirányok/specializációk megnevezése (ahol oktatják): 

államtudományi osztatlan mesterképzési szak  

6. Az oktatásért felelős oktatási szervezeti egység megnevezése: Államtudományi 

és Nemzetközi Tanulmányok Kar, Lőrincz Lajos Közigazgatási Jogi Tanszék  

7. A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása, tudományos fokozata: Dr. habil. Budai 

Balázs Benjámin, egyetemi docens  

8. A tanórák száma és típusa  

8.1. össz óraszám/félév:  

8.1.1. nappali munkarend: 42 (28 EA + 14 GY)  

8.1.2. levelező munkarend: 15 (15 EA + 0 GY)  

8.2. heti óraszám - nappali munkarend: 3 (2 EA + 1 GY)  

8.3. Az ismeret átadásában alkalmazandó további sajátos módok, jellemzők: -  

9. A tantárgy szakmai tartalma (magyarul): Napjaink globalizált és átalakuló 

világában az állam rendjének és az állampolgárok biztonságának biztosítása 

elképzelhetetlen az államhatalmi szervek közös fellépése, összehangolt cselekvése nélkül. 

A kormányzatok olyan komplex új és régi biztonsági kihívásokkal szembesülnek, mint a 

terrorveszély, természeti és ipari katasztrófák, menekültügyi válság stb., amelyek kezelése 

egyszerre több civil közigazgatási és rendészeti hatóság együttes intézkedését igénylik, 

továbbá egyre nagyobb szerep hárul rájuk. Ezért központi szerepet kap a közigazgatási 

képzés során, hogy a civil közigazgatási szakemberek is ismerjék meg a rendvédelem, 

honvédelem és a nemzetbiztonsági rendszer felépítését, feladatait és működési 

sajátosságait. A tantárgy ehhez a feladathoz járul hozzá.  

 

A tantárgy szakmai tartalma (angolul) (Course description): The state order and 

security of citizens require close and concerted co-operation of state organs. Nowadays 

governments face complex challenges as the threat of terrorism, natural and industrial 

disasters, migration crisis. The management of these phenomena require the joint action 

of several civil public administration and law enforcement auhorities. That is the reason 

why it is essential that also the civil service training put emphasis on the education of 

special structures, tasks and function of the law enforcement, military and national security 

system.  

 

 



10. Elérendő kompetenciák (magyarul):  

Tudása: Behatóan ismeri a magyar állam szervezetrendszerét, működését, a magyar 

állam történeti alakulását, a magyar és egyetemes állam-, jog- és közigazgatás-történet 

meghatározó korszakait, valamint jelenkori működését és főbb tendenciáit, az állammal 

kapcsolatban az évezredek folyamán kialakított átfogó elméleteket, a magyar állam 

működésére ható regionális és globális hatásokat.  

Képességei: Képes tervezési, stratégiai, elemzési és vezetői feladatokkal összefüggő 

folyamatokban és döntésekben részt venni. Törekszik a megszerzett átfogó ismeretek 

rendszerszintű alkalmazására.  

Attitűdje: Nyitott, fogékony és érdeklődő a XXI. század államára ható komplex globális 

és regionális hatások társadalmi, politikai és gazdasági szempontú elemzése és kezelése 

iránt.  

Autonómiája és felelőssége: Felelősséget érez a közhatalmi tevékenységgel járó munka 

következményei iránt. Felelősséget vállal az általa végzett munkáért. A megfelelő irányítás 

mellett képes átfogó és komplex feladatok önálló végzésére.  

Elérendő kompetenciák (angolul) (Competences – English):  

Knowledge: The organizational structure and functioning of the Hungarian state; the 

historical development, current operation and main tendencies of the Hungarian state; the 

decisive periods of global and Hungarian history of state, law and public administration; 

comprehensive theories accumulated over thousands of years regarding the state; and the 

regional and global impacts influencing the functioning of the Hungarian state.  

Capabilities: Participating in processes and decision-making regarding planning, 

strategic, analytical and management tasks.  

Attitude: An open-minded, sensitive and inquiring attitude to the social, political and 

economic analysis and management of complex global and regional impacts influencing 

the 21st century state. An intention to apply the comprehensive knowledge acquired 

systematically.  

Autonomy and responsibility: He/she feels responsible for the outcomes of public 

activities. He/she is capable of carrying out comprehensive and complex tasks on his/her 

own initiative. He/she is capable of self-monitoring.  

11. Előtanulmányi követelmények:  

12. A tantárgy tananyagának leírása, tematika.  

Nappali tagozat 

 

 

 

Időpont 

 

 

Az előadás témája Előadó Terem 

1 2021.09.09. 

12:00-13:45 

Hadelmélet –  

21. századi konfliktusok és 

biztonságpolitika 

Dr. Kovács 

Éva 

LUD.FŐ.

ÉP II. 

ea 

2 2021.09.16. 

12:00-13:45 

A rendészet jogszabályi környezete és 

közigazgatási beágyazottsága 
Dr. Kovács 

Éva 

LUD.FŐ.

ÉP II. 

ea 

3 2021.09.23. 

12:00-13:45 

 

A rendőrség szervezete és tevékenysége 
Dr. Kovács 

Éva 

LUD.FŐ.

ÉP II. 

ea 

4 2021.09.30. 

12:00-13:45 

 

A rendőrség működése 
Dr. Kovács 

Éva 

LUD.FŐ.

ÉP II. 

ea 



5 2021.10.07. 

12:00-13:45 

 

A honvédelem jogszabályi környezete és 

közigazgatási beágyazottsága 
Dr. Bauer 

Lilla 

LUD.FŐ.

ÉP II. 

ea 

6 2021.10.14. 

12:00-13:45 

 

 A Magyar Honvédség  
szervezete és tevékenysége 

 

Dr. Bauer 

Lilla 

LUD.FŐ.

ÉP II. 

ea 

7 2021.10.21. 

12:00-13:45 

 

A Magyar Honvédség működése 
Dr. Bauer 

Lilla 

LUD.FŐ.

ÉP II. 

ea 

8 2021.10.28. 

12:00-13:45 

 

Menekültügyi igazgatás 
Dr. Kovács 

Éva 

LUD.FŐ.

ÉP II. 

ea 

9 2021.11.04 

12:00-13:45 

 

Idegenrendészet 
Dr. Kovács 

Éva 

LUD.FŐ.

ÉP II. 

ea 

10 2021.11.11. 

12:00-13:45 

 

 

A nemzetbiztonság általános elmélete 
Dr. Kristó 

Katalin 

LUD.FŐ.

ÉP II. 

ea 

11 

2021.11.18. 

12:00-13:45 

 

Magyarország nemzetbiztonsági szervei 
Dr. Kristó 

Katalin 

LUD.FŐ.

ÉP II. 

ea 

12 

2021.11.25. 

12:00-13:45 

 

Terrorizmus elleni küzdelem, jogi 

aspektusok, perspektívák, stratégiák; a 

közigazgatás, mint kritikus infrastruktúra 

Dr. Balogh-

Békesi 

Nóra 

LUD.FŐ.

ÉP II. 

ea 

13 

2021.12.02. 

12:00-13:45 

 

Katasztófavédelem – 

katasztrófamenedzsment 

Dr. 

Kurunczi 

Gábor 

LUD.FŐ.

ÉP II. 

ea 

14 

2021.12.09. 

12:00-13:45 

 

Védelmi igazgatás 
Dr. Varga 

Ádám 

LUD.FŐ.

ÉP II. 

ea 

 

Gyakorlati 

csoportok 

kurzuskódja 

Gyakorlati 

csoport 

oktatója 

 

Időpont 

 

Terem 

ÁK_ON_5_ATMA_G1 
Dr. Kovács 

Éva 

minden második szerda 

(azaz 09.08., 09.22., 10.06., 

10.20., 11.03., 11.17. és 12.01.) 

12:00-13:45 

 

 

O-108 

ÁK_ON_5_ATMA_G2 
Dr. Kovács 

Éva 

minden második szerda 

(azaz 09.15., 09.29., 10.13., 

10.27., 11.10., 11.24. és 12.08.) 

12:00-13:45 

 

O-108 

ÁK_ON_5_ATMA_G3 Dr. Bauer Lilla 

minden második kedd 

(azaz 09.07., 09.21., 10.05., 

10.19., 11.02., 11.16. és 11.30.) 

14:00-15:45  

 

 

O-107 

ÁK_ON_5_ATMA_G4 Dr. Bauer Lilla 

minden második kedd 

(azaz 09.14., 09.28., 10.12., 

10.26., 11.09., 11.23. és 12.07.) 

14:00-15:45 

 

O-107 

 

 

 

 



Levelező tagozat 

  

Időpont 

 

Az előadás témája Előadó Terem 

1 
2021.11.06. 

13:00- 17:45 

Hadelmélet - 21. századi konfliktusok és 

biztonságpolitika.   

A rendészet jogszabályi környezete és 

közigazgatási beágyazottsága.  

A rendőrség szervezete és tevékenysége  

A rendőrség működése  

Dr. 

Bauer 

Lilla 

LUD.FŐ.

ÉP II. ea 

(226) 

2 

2021.11.13. 

13:00-17:45 

  

Idegenrendészet  

Menekültügyi igazgatás  

A honvédelem jogszabályi környezete és 

közigazgatási beágyazottsága  

A Magyar Honvédség szervezete és 

tevékenysége  

A Magyar Honvédség működése 

Dr. 

Bauer 

Lilla 

LUD.FŐ.

ÉP II. ea 

(226)     

3 

2021.12.11. 

08:00-12:45 

 

A nemzetbiztonság általános elmélete  

Magyarország nemzetbiztonsági szervei 

Terrorizmus elleni küzdelem, jogi aspektusok, 

perspektívák, stratégiák; a közigazgatás, mint 

kritikus infrastruktúra  

Katasztófavédelem – katasztrófamenedzsment  

Védelmi igazgatás 

Dr. 

Bauer 

Lilla 

LUD.FŐ.

ÉP II. ea 

(226) 

 

13. A tantárgy meghirdetésének gyakorisága/a tantervben történő félévi 

elhelyezkedése: 9. félév  

14. A tanórákon való részvétel követelményei, az elfogadható hiányzások 

mértéke, a távolmaradás pótlásának lehetősége:  

Részvétel a foglalkozások legalább 80 %-án. Az igazolt hiányzást ide nem értve. Az 

igazolatlan hiányzást nem lehet pótolni.  

15. Félévközi feladatok, ismeretek ellenőrzésének rendje:  

Beadandó dolgozat - rövid elemzés egy választott témában, továbbá egy zárthelyi dolgozat 

sikeres teljesítése.  

16. Az értékelés, az aláírás és a kreditek megszerzésének pontos feltételei:  

16.1. Az aláírás megszerzésének feltételei:  

Az előadásokon való részvétel. Beadandó dolgozat elkészítése, továbbá egy zárthelyi 

dolgozat sikeres teljesítése  

16.2. Az értékelés:  

Elfogadott beadandó dolgozat, továbbá a zárthelyi dolgozat sikeres teljesítése.  

16.3. A kreditek megszerzésének feltételei:  

A kreditek megszerzésének feltétele az aláírás megszerzése és legalább elégséges évközi 

értékelés (ÉÉ).  

17. Irodalomjegyzék:  

17.1. Kötelező irodalom:  

− FINSZTEr Géza: A rendészet elmélete és a rendészeti eszközrendszer. NKE-RTK, 

Budapest, 2013.  



− HORNYACSEK Júlia (szerk.): A védelmi igazgatás rendszere és a honvédelmi 

igazgatással való kapcsolatának elméleti és gyakorlati összefüggései. Dialóg 

Campus Kiadó, Budapest, 2019.  

− LAPSÁNSZKY András (szerk.): Közigazgatási jog – Szakigazgatásaink elmélete és 

működése, CompLex Wolters Kluwer, Budapest, Magyarország, 2020. – 

meghatározott, az előadások témájához kapcsolódó részei 

− SCHWEICKHARDt Gotthilf: Katasztrófavédelmi igazgatás. Dialóg Campus Kiadó, 

Budapest, 2017.  

− RESPERGER István: Nemzetbiztonsági alapismeretek. Dialóg Campus Kiadó, 

Budapest, 2018.  

− előadásokon, konzultációkon elhangzottak. 

 

17.2. Ajánlott irodalom:  

− BALLA Zoltán: Rendészeti igazgatás (e-jegyzet). NKE, Budapest, 2014.  

− BODA József: ,,Szigorúan Titkos!”? Nemzetbiztonsági almanach. Zrínyi Kiadó, 

Budapest, 2016.  

− HORNYACSEK Júlia (szerk.): A védelmi igazgatás működésének gyakorlati 

tapasztalatai napjaink kihívásainak tükrében. Dialóg Campus Kiadó, Budapest, 

2019.  

− LAKATOS László: Honvédelmi igazgatás. Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Budapest, 

2012.  

− VESZPRÉMY László: A korai katonai gondolkodás története. Zrínyi Kiadó, Budapest, 

2005.  

 

Budapest, 2021.augusztus 31.  

 

    Prof. Dr. Patyi András 

tanszékvezető egyetemi tanár 

 


